Informação dos Serviços

Despacho

A preencher pelos serviços

Registo de Entrada

A preencher pelos serviços

CUL | Cultura
Cedência e Utilização do Auditório Municipal
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Identificação do requerente
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Tel:
N.º BI:
N.º CC:
NIF:

Fax:

Concelho:
Email:
Validade:
Validade:

Identificação do representante
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Tel:
N.º de identificação:
NIF:
Na qualidade de2:

Fax:

Concelho:
Email:
Tipo de documento1:

Validade:

Pedido
Venho requerer a V. Ex.ª, nos termos do art.º 23º do Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal
de Reguengos de Monsaraz, a cedência e autorização de utilização do Auditório Municipal.
Tipo de entidade
Associação sem fins lucrativos com sede no Concelho de Reguengos de Monsaraz
Estabelecimento de ensino
Espetáculo de beneficência com a autorização n.º
Outros
Dados do evento
Natureza:

Objetivos:

Data de início do evento:
Data de fim do evento:

1
2

Hora de início do evento:
Hora de fim do evento:

Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro)
Indicar a qualidade em que representa o requerente.
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Plano de trabalho
Data de início da montagem:
Hora de início da montagem:
Data de fim da desmontagem:
Hora de fim da desmontagem:
No caso de a montagem e/ou desmontagem durar mais de 1 dia, indique o horário diário previsto.
Hora de início:
Hora de fim:
Interrupção para almoço:
Meios humanos necessários
Descrição/tipo

A fornecer pela produção

A solicitar ao município

Técnico de luzes
Técnico de som
Técnico de projeção de imagens (computador)
Serviço de tradução simultânea
Serviço de bar

não disponível

Serviço de apoio aos camarins
Meios técnicos necessários
Descrição/tipo

A fornecer pela produção

A solicitar ao município

Luzes
Som
Computador para projeção de imagens
Equipamento para tradução simultânea
Equipamento de bar

não disponível

Utilização de camarins

não aplicável
Listagem dos intervenientes
Nome

Função

3

N.º BI/CC

Empresa/entidade

Declarações
Para os devidos efeitos, declaro que tenho conhecimento e aceito os termos do Regulamento de Utilização, Funcionamento e
Cedência do Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz.

3

Exemplos: artista, produtor, responsável, pessoal de apoio, etc.
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Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares)
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código
do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o
tratamento dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de
proteção de dados pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado)
ou necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica
municipal em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado.
Documentos em anexo
Esquemas técnicos de luz e som;
Esquemas técnicos de palco (colocação de pessoas, aparelhos e adereços);
Indicações acerca dos cenários (caraterísticas gerais, dimensões, arrumação prévia e articulação com a mecânica da cena);
Lista de necessidades específicas de e nos camarins e bastidores;
Lista de outros requisitos técnicos ou de outra ordem;
Alinhamento do programa específico;
Indicação do número de todos os intervenientes, nomeadamente, artistas e técnicos;
Outros documentos ou informações que considere pertinentes para a pretensão.
Pede deferimento
Data

O Requerente
Gravar
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Imprimir

Enviar por email
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